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Τροπολογία 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών:  Ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 
2017 και αναμένεται να μειωθεί κάπως και 
να καταλήξει περίπου στο 3,6 % του 
ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 2,3 % 
του ΑΕγχΠ στην ΕΕ το 2019 και το 2020, 
και συγκαταλέγεται, ως εκ τούτου, μεταξύ 
των υψηλότερων στον κόσμο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 
2017 και αναμένεται να μειωθεί κάπως και 
να καταλήξει περίπου στο 3,6 % του 
ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 2,3 % 
του ΑΕγχΠ στην ΕΕ το 2019 και το 2020, 
και συγκαταλέγεται, ως εκ τούτου, μεταξύ 
των υψηλότερων στον κόσμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να εμφανίζουν 
διαρκώς μεγάλα πλεονάσματα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, πολύ 
πάνω από το όριο συναγερμού του 6 % 
του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
η μακροοικονομική ανισορροπία 
επηρεάζει τη σταθερότητα και τη 
βιωσιμότητα ολόκληρης της ΕΕ και 
εμποδίζει τη διαδικασία 
επανεξισορρόπησης μεταξύ των 
οικονομιών της ζώνης του ευρώ·
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Τροπολογία 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι οι κανόνες του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
έχουν εφαρμοστεί αυστηρότερα σε 
ορισμένα κράτη μέλη σε σύγκριση με 
άλλα, ανάλογα με την πολιτική επιρροή 
των αντίστοιχων κυβερνήσεων, 
ενισχύοντας έτσι την αντίληψη περί μιας 
προσέγγισης «δύο μέτρων και δύο 
σταθμών» εκ μέρους της Επιτροπής όσον 
αφορά την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών κανόνων·
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Τροπολογία 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται επενδυτικό κενό στη ζώνη του 
ευρώ, παρά τα θετικά αποτελέσματα του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη·  
επισημαίνει ότι, στο τρέχον πλαίσιο των 
ενδείξεων οικονομικής επιβράδυνσης και 
των αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων 
και προκλήσεων, οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και 
της σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10. σημειώνει ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται σημαντικό επενδυτικό κενό στη 
ζώνη του ευρώ, παρά τα αποτελέσματα του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη· 
επισημαίνει ότι, στο τρέχον πλαίσιο των 
ενδείξεων οικονομικής επιβράδυνσης, της 
αρχόμενης κανονικοποίησης της 
νομισματικής πολιτικής και των 
αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων και 
προκλήσεων, οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και 
της σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτόν, 
να προβεί επειγόντως σε συνολική 
αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, προκειμένου να εξαιρεθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις και οι 
εθνικές συνεισφορές στα ευρωπαϊκά 
ταμεία από τον υπολογισμό των 
ελλειμμάτων του προϋπολογισμού·
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Τροπολογία 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών 
απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την 
εμβάθυνση της ΟΝΕ·  υπενθυμίζει ότι για 
την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα απαιτηθεί 
ισχυρή πολιτική δέσμευση, 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και 
δημοκρατική λογοδοσία·  υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός ανθεκτικού τραπεζικού 
τομέα και της αποτελεσματικής και 
κατάλληλης ρύθμισής του για να 
διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα·  ζητεί τη σταδιακή 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με 
ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης των καταθέσεων και συνεχείς 
προσπάθειες για τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων·  λαμβάνει υπό 
σημείωση την εντολή που δόθηκε από τη 
σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης στην 
Ευρωομάδα για να εκπονήσει ένα 
δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και 
ανταγωνιστικότητας·

25. τονίζει ότι για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών 
απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την 
εμβάθυνση της ΟΝΕ· υπενθυμίζει ότι για 
την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα απαιτηθεί 
ισχυρή πολιτική δέσμευση, 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και 
δημοκρατική λογοδοσία· υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός ανθεκτικού τραπεζικού 
τομέα και της αποτελεσματικής και 
κατάλληλης ρύθμισής του για να 
διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα· ζητεί τη σταδιακή 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, με 
ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης των καταθέσεων· επισημαίνει 
ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
όσον αφορά τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ τα 
ανοίγματα σε μη ρευστούς τίτλους 
επιπέδου 2 και 3 εξακολουθούν να 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα 
πρέπει, επομένως, να μειωθούν 
σημαντικά· λαμβάνει υπό σημείωση την 
εντολή που δόθηκε από τη σύνοδο 
κορυφής της ευρωζώνης στην Ευρωομάδα 
για να εκπονήσει ένα δημοσιονομικό μέσο 
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας·
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Τροπολογία 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2019
(2018/2119(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει ότι το διορθωτικό 
σκέλος της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ έως τώρα και 
ότι τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθούν σε 
μεγάλο βαθμό να μην έχουν 
αντιμετωπιστεί· καλεί την Επιτροπή, εν 
προκειμένω, να αναλάβει αποφασιστική 
και αποτελεσματική δράση για να 
διασφαλίσει ότι τα υπερβολικά 
πλεονάσματα μπορούν να μειωθούν σε 
βιώσιμο επίπεδο·
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